
Posudek diplomové práce Karolíny Vohradníkové 

Sbírka vietnamské grafiky 20. století z Náprstkova muzea asijských, afrických a 

amerických kultur 

Diplomantka předkládá práci, která je propojením jejích dvou studijních oborů, vietnamistiky 

a etnologie, což je třeba hodnotit jednoznačně pozitivně. Navíc, jak už vyplývá z názvu, přistupuje 

sem přinejmenším ještě i tématika muzeologická, kulturně historická a kunsthistorická. Téma je jasně 

mezioborové. Nepochybuji o tom, že autorka si  tyto souvislosti uvědomuje, ale zřejmě je nepokládá 

za tak důležité, aby se s nimi, třeba jen stručně, vyrovnala. 

Mám-li nejdříve posoudit formální stránku práce, pak musím začít určitou nejasností 

v nadpise. Grafika, která je předmětem zkoumání, pochází vesměs z 20. století (zřejmě nikoli), nebo 

jde o to, že muzejní sbírka byla založena ve 20. století?    

Struktura práce vypadá zajímavě a poněkud zvláštně. Autorka si členění jistě dobře rozvážila 

a bude mít možnost je vysvětlit. Pokud bych mohla do řazení jednotlivých bloků zasáhnout, volila 

bych (samozřejmě subjektivně), poněkud jiné uspořádání: 4. kapitolu bych uvedla historickou pasáží 

o vztazích Vietnamu a Československa – ČR a hned za ní bych zařadila kap. 8., která je nazvána 

Původci sbírky (nedokáži nereagovat na tento název. „Původce“ je snad autor artefaktu, sběratel je 

jeho přechodným majitelem a muzejní pracovník je zakladatel a kurátor sbírky. Že je „původce“ 

uveden na muzejních kartách, rozhodně neznamená, že je nutné všechno pietně a nekriticky přebírat. 

Sbírka je určena pro další odborné zpracování, analýzu a interpretaci a tou je i tato diplomová práce).   

Diplomová práce, která se zabývá ikonografickým materiálem, bývá obvykle doplněna 

obrazovou přílohou. Vím, že Národní muzeum se při povolování publikace svých materiálů řídí 

striktními předpisy, ale v případě studentských prací nebývají omezení tak přísná. Kdyby autorka 

vysvětlila, proč nebylo možné obrazovou přílohu zařadit, nemuselo k této výtce dojít.  

Rovněž bývá zvykem, je-li součástí práce terénní výzkum, uvést nejmenný seznam 

respondentů se sociálními charakteristikami a vymezit dobu a metody výzkumu.  

Fond je, jak je vidět v textové příloze, rozdělen do několika tematických skupin. Autorka je 

předkládá jako něco naprosto samozřejmého, nad čím není třeba uvažovat. Možné je, že původní 

systém, zachycený v příloze na katalogizačních kartách, rozšířila o další tematické skupiny, ale to je 

jen spekulace neinformovaného čtenáře. Pro muzejní účely je dané rozvržení zřejmě vyhovující, ale 

smyslem diplomové práce je především kritická analýza. Ta by měla začít otázkou, nakolik právě toto 

třídění autorce vyhovuje? Nebylo by možné – a třeba praktičtější(?) – zvolit kritérium materiálu, 

techniky, stáří, provenience a podobně? Možná by se nakonec vrátila k původnímu, jen lehce 

upravenému systému, ale každá podobná úvaha by práci obohatila. Žádná typologie není ideální, 

většinou dochází k částečnému překrývání jednotlivých kategorií a to se logicky stalo i tady. Může 

docházet k přesahům mezi motivy společenskými, satirickými a narativními i mezi těmi, které jsou 

nazvány „ze života společnosti“ nebo „společenské třídy“ (nebylo by lepší: sociální stratifikace?). 

Zamezit se tomu dá jen obtížně, ale chtělo by to komentář, ze kterého by vyplynulo, že autorka nad 

materiálem přemýšlela, analyzovala jej a je si těchto prakticky neodstranitelných slabých míst 

vědoma.  



Za nejlepší část práce považuji partie, ve kterých je popsána výroba dřevěných tisků 

s odbočkami o symbolice a funkcích těchto artefaktů. Přínosné by bylo, kdyby se dalo jasněji 

rozeznat, co je výsledkem vlastního terénního výzkumu. Vlastní originální autorské postřehy zanikají 

v informacích přebíraných z literatury.  

Ovlivnily tématiku grafik kontakty s evropským uměním podobným způsobem, jako evropská 

produkce vstřebávala orientální vlivy? Jedná se samozřejmě o konzervativní lidovou tvorbu, ale ta má 

v současnosti už jiné charakteristiky. Zkoumané artefakty procházejí významnými funkčními 

změnami. Jak silný je zde fenomén revitalizace a folklorismu? Nakolik se tu prolíná nacionalismus 

s komercí? Z kontextu vyplývá, že autorka toto všechno ví, ale nezabývá se tím. Uvažuje a píše suše 

pozitivistickým způsobem. Vlastní otázky, hypotézy, analýzy, interpretace si jaksi nechává pro sebe 

nebo na spekulacích čtenáře. Je to škoda, vůbec nepochybuji o tom Karolína Vohradníková má 

potenciál k napsání mnohem kvalitnějšího textu.  

Práce zhruba splňuje nároky na diplomovou práci kladené a doporučuji ji k obhajobě 

s předběžným návrhem hodnocení dobře. 
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